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1. Položenie čerstvo porodeného nahéhonahéhonahéhonahého novorodenca na obnažené bruško a hrudník 
matky ihneď po pôrode. Pri pôrode cisárskym rezom ak nie je možný 
kontakt  telo na telo, prikladáme dieťa aspoň k tvári matky.

2. Podpora a neprerušovanie tohto kontaktuneprerušovanie tohto kontaktuneprerušovanie tohto kontaktuneprerušovanie tohto kontaktu aspoň jednu hodinu po pôrode, 
ideálne je ak sa tento kontakt nepreruší vôbec. V prípade pôrodu s.c. môže 
túto významnú úlohu prevziať aj otecko – čo upevňuje aj jeho väzbu s práve 
narodeným novorodencom.

3. Osušenie novorodenca na tele matky a zabalenie ich ako jednej bytostiako jednej bytostiako jednej bytostiako jednej bytosti do teplej 
prikrývky – deky.

4. Zaistenie a podpora vizuálneho kontaktuvizuálneho kontaktuvizuálneho kontaktuvizuálneho kontaktu novorodenca a matky  - pohľad z očí 
do očí, podloženie hlavy matky ak rodila vleže.

5. Prisatie novorodencaPrisatie novorodencaPrisatie novorodencaPrisatie novorodenca podľa jeho pripravenosti a individuálneho tempa –
samoprisatie.



17.4.2017

3

6. Pohodlná polohaPohodlná polohaPohodlná polohaPohodlná poloha pre matku a jej dieťa – v jej náručí.

7. Zaistenie pokojného, ústretového, intímneho prostrediaintímneho prostrediaintímneho prostrediaintímneho prostredia.

8. Realizovať všetky vstupné vyšetrenia novorodenca na tele matkyvyšetrenia novorodenca na tele matkyvyšetrenia novorodenca na tele matkyvyšetrenia novorodenca na tele matky
(AS, AS, podväzovanie pupočníka, označovanie dieťaťa, ...).

9. OdložiOdložiOdložiOdložiť prerušenie pupočníkaprerušenie pupočníkaprerušenie pupočníkaprerušenie pupočníka po dobu kedy si to matka sama želá.

10. Eliminácia technikyEliminácia technikyEliminácia technikyEliminácia techniky – videokamery i mobilné telefóny (dieťatko sa často trhá 
pri blesku).

1. TermoreguláciaTermoreguláciaTermoreguláciaTermoregulácia – stabilizovanie telesnej teploty a jej udržanie pomocou tepla 
matky.

2. Počujú matkine srdcematkine srdcematkine srdcematkine srdce – upokojujúci zvuk.

3. VôVôVôVôňa matkya matkya matkya matky – som v bezpečí.

4. Prirodzená imunitaPrirodzená imunitaPrirodzená imunitaPrirodzená imunita – baktérie vyskytujúce sa na tele matky, prevencie 
alergických ochorení.

5. Podpora dojčeniaPodpora dojčeniaPodpora dojčeniaPodpora dojčenia – samo sa dokáže správne prisať – správny začiatok dojčenia.
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6. Skorý nástup laktácienástup laktácienástup laktácienástup laktácie – tvorba prolaktínu.

7. Tvorba väzby matka väzby matka väzby matka väzby matka –––– diediediedieťaaaa – uvoľňuje sa oxytocín – hormón lásky – funguje 
to aj u oteckov.

8. Znížený výskyt popôrodných depresiíZnížený výskyt popôrodných depresiíZnížený výskyt popôrodných depresiíZnížený výskyt popôrodných depresií.

9. Regulácia dýchania, hladiny glykémie, akcie srdca, telesnej teploty a hlavne 
zníženie stresu u diezníženie stresu u diezníženie stresu u diezníženie stresu u dieťaaaaťaaaa.

10. SPOKOJNÉ DIESPOKOJNÉ DIESPOKOJNÉ DIESPOKOJNÉ DIEŤA  A  JEHO  MAMIČKAA  A  JEHO  MAMIČKAA  A  JEHO  MAMIČKAA  A  JEHO  MAMIČKA!

� V roku 2015 sa u nás narodilo 1250 novorodencov z toho 13 párov dvojčiat. 
◦ Bondovaných bolo celkovo 945 novorodencov
◦ Mŕtvonarodených bolo 8 novorodencov a 3 nám zomreli do 7 dní od narodenia (VVCH).

� Na ORN sme ošetrili celkovo 288 novorodencov a 84 novorodencov privezených zo spádových oblastí a 
previezli sme od nás 17 novorodencov na špecializované pracovisko (PO, KE, BA, MT, BB).

PočetPočetPočetPočet
novorodencovnovorodencovnovorodencovnovorodencov

Celkovo ošetrených detí 1334

Ošetrených na RI 1046

Ošetrených na ORN 288

Narodených v Poprade 1250

Narodených v iných zariadeniach 84

Bondovaných detí 945 (75 %)

1% 5% 6%

21%

61%

6%

HmotnosHmotnosHmotnosHmotnosť „našich“ detí„našich“ detí„našich“ detí„našich“ detí

1000 - 1499 g

1500 - 1999 g

2000 - 2499 g

2500 - 2999 g

3000 - 3999 g

nad 4000 g
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� Novorodenca po pôrode, bez prerušenia pupočnej šnúry ukladáme na brucho matky a 
prekryjeme ich suchou, teplou plienkou → primárny primárny primárny primárny bondingbondingbondingbonding

� Po dotepaní pupočníka sa pupočník podviaže a prestrihne sa (otecko), dieťa sa uloží 
vyššie na hrudník ↔ pozerajú sa s matkou z očí do očí

� Podľa želania matky sa dieťa v sprievode otecka (minulý rok 305 oteckov), odnesie 
na novorodenecký box na prvé ošetrenie (váženie, meranie, vyšetrenie AS, femorálne
vény, označenie, podanie Kanavitu)

� Po vyšetrení opäť nahého novorodenca uložíme na telo matky a prekryjeme ho 
plienkou – v prípade, že má mamička deku, zabalíme ich spolu a po došití sa spolu 
preložia na vozík, kde prebehne prvé samoprisatie, alebo na prianie mamičky za 
asistencie sestry 

� Dieťa ponechávame spolu s rodičmi na pôrodnej sále cca 30 minút, podľa 
priania rodičov i dlhšie, novorodenca si chodí kontrolovať novorodenecká 
sestra

� Ak mamička súhlasí, dieťa  odnesieme na novorodenecké oddelenie, kde sa 
zľahka okúpe a oblečie do košieľky a zabalí sa do čistej perinky 

� MázokMázokMázokMázok sa nezotiera z ručičieksa nezotiera z ručičieksa nezotiera z ručičieksa nezotiera z ručičiek!
� Po prevezení matky z pôrodnej sály sa novorodenec prinesie matke na opätovné 

prisatie
� Podľa žiadosti matky, dieťa zostáva u nej na izbe (RI, NŠ)
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� Dieťa ihneď po vybavení ukážeme matke – môže sa ho dotknúť –
novorodenec sa odnesie na novorodenecký box

� Nasledujú vstupné – skríningové vyšetrenia na novorodeneckom boxe 
(AS, merania, Kanavit, označenie)

� Dieťa sa odnáša matke na priloženie k tvári na sekčnú sálu  v zabalené v 
perinke, môže sa ho dotknúť, pobozkať ho, privinúť si ho

� Ak otecko dieťaťa súhlasí, dieťa sa na jeho tele transportuje na 
novorodenecký box → sekundárny sekundárny sekundárny sekundárny bondingbondingbondingbonding

� Po prevezení matky na pooperačnú izbu – podľa stavu matky  a jej 
dieťaťa, dieťa prinášame matke → rererere----bondingbondingbondingbonding podľa priania 
mamičky, priloženie k prsníku – samoprisatie, alebo za asistencie sestry

� Ak mamička rodia v celkovej anestézií dieťa jej prinesieme ihneď ako sa 
preberie a želá si vidieť svoje dieťa, dieťa jej vyzlečieme aby si ho 
popozerala a uložíme jej ho skin to skin

� Ak si mamička neželá rozbaliť svoje dieťa a nechce si ho priložiť na 
hrudník, sestra toto rozhodnutie akceptuje

� Novorodenca nosíme k matke na priloženie á 3. hodiny, ak si to praje aj 
častejšie

� Po prevezení mamičky na RI – neobmedzený bonding podľa jej priania
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� Ak očakávame pôrod rizikového novorodenca, vyhrejeme si lôžko na vyššiu teplotu 
a  zaistíme pre novorodenca vyhovujúce prostredie (fólia) a pripravíme si 
pomôcky pre prípadnú resuscitáciu

� Pripravíme si viacej bavlnených plienok aby sme mohli novorodenca prekryť na 
matke teplými plienkami

� Ak má mamička pri sebe pletenú čiapku a deku poprosíme otecka aby ich vybral 
a po pôrode dáme novorodencovi čiapočku a prekryjeme ho aj jej dekou 

� Ak novorodenec nemá po pôrode žiadne problémy, tak ho ponecháme pri mamičke 
ako pri fyziologickom pôrode, prebehne samoprisatie a podľa rozhodnutia lekára 
ho následne odnesieme na ORN a uložíme ho do postieľky

� V prípade patologického nálezu dieťatka, sa dieťatko ihneď po pôrode 
odnáša na novorodenecký box a následne ho odnesieme na ORN, po 
stabilizácií jeho stavu a ihneď ako sa mamička na to cíti ju nabádame 
aby išla za svojim dieťatkom a nabádame ju aby sa ho dotkla a hovorila 
naň, pokúšame sa o čo najskorší bonding – snažíme sa aby tento kontakt 
prebehol čo najskôr - do 12. hodín od pôrodu

� Novorodenca vyberieme ak je to možné z inkubátora a priložíme ho matke 
na hrudník a oboch zabalíme do deky – matka aj dieťa sú pokojnejší, lebo 
sú opäť spolu
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Snažíme sa:Snažíme sa:Snažíme sa:Snažíme sa:
� riadiť sa prianím rodičov (nahé, perinka)
� umožniť im pokojné rozlúčenie sa s ich dieťaťom (čas)
� podporiť ich psychicky (žiadne múdre reči,...)
� ponúknuť im spomienku na ich dieťa - urobiť odtlačok rúčky, alebo nôžky 

dieťaťa, odstrihnúť pramienok vláskov, odfotiť ich spoločne (rodinná 
fotografia)

� umožniť im krst ich dieťaťa (personálom nemocnice, alebo na oddelení 
kňazom podľa ich vierovyznania)

� podporiť ich v organizácií pietnej rozlúčky ak si to prajú

1. Prostredie – vetranie, prekladanie matky na vozík, ľad
2. Matka si ho nepraje (etnikum, estetika, ...)
3. Zdravotný stav dieťaťa (↓ AS, VVCH)
4. Zdravotný stav matky
5. Zdravotnícky personál (lekár, sestry)
6. Iné dôvody
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Novorodenec pri matke skin to skinNovorodenec pri matke skin to skinNovorodenec pri matke skin to skinNovorodenec pri matke skin to skin
� tvorí stále s matkou jednu bytosť
� neplače – menej plače
� nezaspáva od stresu, vyčerpania 
� je aktívny – plazí sa
� pozerá sa mamčke do očí
� samo sa pokúša prisať k prsníku
� udrží si stálu teplotu

�Má pocit istotyMá pocit istotyMá pocit istotyMá pocit istoty

Novorodenec odnesený na oddelenieNovorodenec odnesený na oddelenieNovorodenec odnesený na oddelenieNovorodenec odnesený na oddelenie
� je sám – bojí sa, vylučuje kortizol (hluk, chlad, svetlo, stres)
� plače - kričí
� po zabalení do perinky zaspáva od vyčerpania
� prirodzená aktívna doba sa nedostavuje
� prisatie k prsníku je namáhavejšie
� nemá záujem o prsník 
� klesá hladina glykémie

�Novorodenec má Novorodenec má Novorodenec má Novorodenec má diskomfortdiskomfortdiskomfortdiskomfort!!!!


